
Uw professionele leverancier 
van sport- en speeltoestellen

Official partner



wie zijn wij? 
Street Workout Nederland is een moderne toeleverancier van sport- en speeltoestellen. 
Betrouwbare leveringen, betrokkenheid en flexibiliteit zit in ons DNA. In samenwerking met 
onze klanten creëren we inspirerende sportparken die jong en oud uitdaagt om te bewegen 
en te ontmoeten; maar waarbij het vooral draait om plezier maken.

Turn key projecten
Street Workout Nederland verzorgt  turn-key projecten vanaf het ontwerp, advies en inrich-
ting tot aan het onderhoud en beheer van uw sport- en speelvoorzieningen. Alles wordt voor 
u geregeld, inclusief de onderaannemers. U heeft alles onder 1 dak, 1 aanspreekpunt en 1
factuur.

Deskundig verkoop- en design team
Het deskundige verkoopteam kan u voorzien van advies, de tekenafdeling kan zorgen voor 
plattegronden en 3D presentatietekeningen. De aftersales is een belangrijk onderdeel van 
onze organisatie. Service staat hoog in het vaandel en eventuele klachten worden direct
opgelost. Onze activiteiten houden niet op bij de uitlevering. Ook na vele jaren zullen de 
benodigde vervangingsonderdelen leverbaar zijn.

SWN - Uw professionele partner voor één sportieve inrichting van de buitenruimte! 

street workout nederland

train samen met je 

vrienden



Street Workout Nederland® 
is het toonaangevende bedrijf dat zich heeft 
gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren 
en aanleggen van openbare sportfaciliteiten.

Onze sportparken zijn ontworpen door speci-
alisten op het gebied van sport, cultuur, archi-
tectuur; en op basis van wereldwijde ervaring 
en kennis van Street Workout, fitness, atletiek 
en bewegingstherapie. 

Street Workout Nederland is de trendsetter 
van kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid 
en functionaliteit. Wij leveren sportparken met 
de meest waanzinnige ontwerpen; die het aan-
zicht van steden, wijken, scholen, parken en 
sportcentra doen schitteren. 

Maatschappelijk belang.
Sport brengt jongeren bij elkaar en is van groot 
maatschappelijk belang. Voldoende en veilig 
sporten houdt mensen fitter en gezonder. Wij 
willen dat meer jongeren kunnen sporten en 
bewegen in hun eigen omgeving. Er zijn nog 
veel mogelijkheden om de openbare ruimte in 
Nederland beter te benutten. 

Wij bevorderen samenwerking
van gemeenten, bedrijven, scholen en sport-
verenigingen. Met gemeenten willen we bevor-
deren dat er bij de aanleg van nieuwe wijken 
voldoende ruimte voor sport en bewegen is.

Met Street Workout Parken
creëert u een gezonde leer- en leefomgeving 
die jongeren stimuleert en uitdaagt om te spor-
ten, te bewegen en te ontmoeten.
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Gezonde jongeren, gezonde samenleving
Street Workout Nederland ondersteunt het 
idee van een gezonde en sportieve samenle-
ving. Hierbij staat een beweegvriendelijke om-
geving centraal. 

Een beweegvriendelijke omgeving
is een leefomgeving die jongeren faciliteert, 
stimuleert en uitdaagt om te sporten en te 
bewegen. Het is onderdeel van een gezonde 
leefomgeving en draagt bij aan de leefbaar-
heid, sociale cohesie, gezonde leefstijl, betere 
school- en werkprestaties, de identiteit van de 
buurt, citymarketing en participatie. 

Een beweegvriendelijke omgeving is een om-
geving:

• met voorzieningen in de openbare ruimte
waar jongeren spelen, bewegen, sporten en
ontmoeten

• waarin jongeren worden gestimuleerd zich
actief te verplaatsen en bewegen, te spelen
en te sporten

• waar aan de voorzieningen een activiteiten-
aanbod is gekoppeld, zodat de voorziening
duurzaam gebruikt wordt

Online Street Workout Community
Elk Street Workout Park is voorzien van een 
informatiebord. Jongeren krijgen toegang tot 
de online Street Workout Community door de 
QR code te scannen met hun smartphone. 
Hier vinden gebruikers trainingprogramma’s, 
workouts, instructievideo’s en andere belang-
rijke informatie.

World Street Workout & Calisthenics Federation
Als officiële partner van de World Street Wor-
kout & Calisthenics Federation kenmerkt Street 
Workout Nederland zich als nationaal sportin-
stituut. Dit verleent ons het unieke recht om de 
Street Workout als sport en sociale beweging 
te ontwikkelen in Nederland. SWN is verant-
woordelijk voor de organisatie en coördinatie 
van lokale, regionale en nationale Street Wor-
kout sport evenementen, competities en wed-
strijden; en het realiseren van Street Workout 
sportparken door heel Nederland.

Een gezonde leefomgeving met Street Workout

sportieve ontmoetingsplek



Kwaliteit, betrouwbaarheid en functionaliteit 
Street Workout Parken zijn milieuvriendelijk, 
duurzaam en onderhoudsvriendelijk 
vormgegeven. Ze kenmerken zich door waan-
zinnige en unieke ontwerpen die het aanzicht 
van steden, dorpen, wijken, scholen en sport-
centra doen schitteren. 

De sportparken zijn ontworpen met oog op 
hoogwaardige kwaliteit, duurzaamheid, ge-
bruiksvriendelijkheid, minimaal onderhoud en 
volgens de allerhoogste veiligheidsnormen. 

Veilig en verantwoord sporten
De unieke eigenschappen van de sporttoestel-
len en valondergronden van Street Workout 
Nederland zijn een garantie voor veilig en ver-
antwoord sporten. Een groot voordeel van onze 
producten is het feit dat gebruikskarakteristie-
ken onder alle weersomstandigheden gelijk 
blijven. De sportparken zijn daardoor optimaal 
te gebruiken in zomer en winter.

Gecertificeerde topkwaliteit
De producten van Street Workout Nederland 
voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen 
en zijn getest volgens de nieuwste veiligheids-
normen. Daarnaast zijn onze producten erkend 
door professionele sportbonden zoals de World 
Federation of Street Workout & Calisthenics. 

De diepgaande technische expertise, het ge-
avanceerde productieproces en continue kwa-
liteitsbewaking waarborgen een constante 
kwaliteit van al onze producten en zetten in-
ternationaal de standaard.

Getest door TÜV
Alle onze sporttoestellen en valondergronden 
zijn door TÜV NORD Group getest volgens de 
wettelijke normen NEN-EN 1176-1:2008 en 
NEN-EN 1177:2008 en voldoen aan de hoogste 
veiligheidseisen. 

Street Workout Nederland Garantie
Al Onze producten hebben een gemiddelde le-
vensduur van 10 tot 15 jaar bij goed jaarlijks 
onderhoud. Daarom geven wij maximaal 10 
jaar garantie op alle sporttoestellen en valon-
dergronden.

Veilig sporten en bewegen staat voorop

duurzaam & onderhoudsvriendelijk



Een gezond en sportief Nederland met 

Street Workout
Doelstelling SWN
is een bijdrage leveren aan maatschap-
pelijke doelen: het bevorderen van de 
gezondheid, leefbaarheid, sociale cohe-
sie, ruimtelijke kwaliteit en imago van uw 
buurt. 

Street Workout Parken
is een uniek, innoverend en duurzaam 
concept dat goed in de hedendaagse tijd 
past. Hiermee kunnen particulieren, be-
drijven, organisaties en overheidsinstan-
ties duurzaam en verantwoord aan spor-
tiviteit- en gezondheid werken.

Neemt u gerust contact met ons op voor een afspraak. 
Wij zijn altijd beschikbaar om ook u te inspireren.

Voor ons complete productaanbod en
de algemene voorwaarden gaat u naar:

www.streetworkoutnederland.nl

Telefoon: +31 (0) 6 34 36 75 52

Mail: info@streetworkoutnederland.nl

Bent u de volgende gemeente met een schitterend Street Workout Park?

            Partner van het NLCB
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calisthenics

SWC-10103
€   520,00

SWC-10203
€  1.530,00

SWC-10105
€  1.050,00

SWC-10204
€  1.500,00

SWC-10106
€   770,00

SWC-10301
€   995,00

SWC-10706
€  1.250,00

SWC-10302
€  3.195,00

SWC-10202
€   605,00

SWC-10303
€  4.500,00

SWC-10304
€  1.730,00

SWC-10305
€  1.150,00

SWC-10306
€   995,00

SWC-10307
€  1.240,00

SWC-10308
€  1.880,00

SWC-10500
€  4.995,00

SWC-10601
€   950,00

SWC-10602
€  4.295,00

SWC-10603
€  2.695,00

SWC-10604
€  2.195,00

SWC-10605
€  3.695,00

SWC-10606
€  5.250,00

SWC-10616
€  4.095,00

SWC-10617
€  3.295,00

SWC-10618
€  4.355,00

1

Alle prijzen zijn excl. BTW, install. en transportkosten. 
COPYRIGHT ®  Street Workout Nederland



calisthenics

SWC-10309
€   4.200,00

SWC-10700
€  1.950,00

SWC-10401
€  4.630,00

SWC-10710
€  1.115,00

SWC-10619
€  3.325,00

SWC-10715
€  1.995,00

SWC-10102
€  495,00

SWC-10720
€  1.885,00

SWC-10201
€   380,00

SWC-10725
€  2.510,00

SWC-20100
€  2.895,00

SWC-20200
€  4.115,00

SWC-20300
€  5.015,00

SWC-20500
€  6.380,00

SWC-20600
€  6.950,00
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Alle prijzen zijn excl. BTW, install. en transportkosten. 
COPYRIGHT ® Street Workout Nederland



bootcamp

SWB-30100
€   750,00

Alle prijzen zijn excl. BTW, install. en transportkosten. 
COPYRIGHT ® Street Workout Nederland

SWB-30500
€  2.850,00

SWB-30150
€  1.275,00

SWB-30600
€  495,00

SWB-30200
€   885,00

SWB-30700
€   3.750,00

SWB-30300
€  1.475,00

SWB-30750
€  6.880,00

SWB-30400
€   605,00

SWB-30800
€  695,00

3



Alle prijzen zijn excl. BTW, install. en transportkosten. 
COPYRIGHT ® Street Workout Nederland

indoor fitness

4

SWI STATION I

SWI STATION III SWI STATION IV

SWI STATION II

€  3.090,00 €  3.990,00

€  3.750,00 €  4.900,00



€  5.390,00

€  6.750,00 €  7.500,00

€  4.590,00

SWI STATION V SWI STATION VI

SWI STATION VIIISWI STATION VII

Alle prijzen zijn excl. BTW, install. en transportkosten. 
COPYRIGHT ® Street Workout Nederland

indoor fitness
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Alle prijzen zijn excl. BTW, install. en transportkosten. 
COPYRIGHT ® Street Workout Nederland

outdoor fitness 
volwassenen

SWF-101
CHEST

€  3.695,00

SWF-106
LEG

€  3.145,00

SWF-102
BACK

€  3.595,00

SWF-107
DUAL PULL UP

€  2.945,00

SWF-103
SITUP

€  1.695,00

SWF-201
AIRWALKER

€  3.145,00

SWF-104
PULLUP

€  3.145,00

SWF-202
CROSS

€  3.695,00

SWF-105
BAR

€  1.995,00

SWF-203
STEPPER
€  1.995,00

SWF-204
HIP

€  2.845,00

SWF-205
CYCLE

€  3.595,00

SWF-301
TWISTER
€  2.845,00

SWF-302
SPRINGER
€  2.845,00

SWF-401
STRETCH
€  1.885,00

SWF-501
BENCH

€  2.405,00

SWF-502
PINGPONG
€  3.965,00

SWF-503
SIGN

€  995,00

SWF-504
MINI SIGN
€  795,00

6



Alle prijzen zijn excl. BTW, install. en transportkosten. 
COPYRIGHT ® Street Workout Nederland

outdoor fitness 
Junioren

SWFJ-101
JUNIOR CHEST

€  3.695,00

SWFJ-201 JUNIOR
DOUBLE AIR WALKER

€  5.245,00

SWFJ-102
JUNIOR BACK

€  3.595,00

SWFJ-202
JUNIOR CROSS

€  3.695,00

SWFJ-103
JUNIOR SITUP

€  1.995,00

SWFJ-203
JUNIOR HIP
€  2.845,00

SWFJ-104
JUNIOR PULLUP

€  3.145,00

SWFJ-105
JUNIOR BAR

€  1.995,00

7



Alle prijzen zijn excl. BTW, install. en transportkosten. 
COPYRIGHT ® Street Workout Nederland

outdoor fitness 
HULPBEHOEFENDEN

SWFH-110
CHEST BUILDER

€  3.245,00

SWFH-111
BACK BUILDER

€  3.245,00

SWFH-112
ULTRA BAR

€  1.995,00

SWFH-113
HAND CYCLE

€  2.405,00

SWFH-114
TAI CHI

€  1.465,00

8



Alle prijzen zijn excl. BTW, install. en transportkosten. 
COPYRIGHT ® Street Workout Nederland

parken

9

SWP - SPORT
PAKKET - €  10.750,00

KORTING - €  430,00

SWP - FITPARK
PAKKET - €  15.500,00

KORTING - €  465,00

SWP - URBAN
PAKKET - €  14.500,00

KORTING - €  495,00

SWP - STADSPARK
PAKKET - €  9.250,00

KORTING - €  385,00

SWP - SCHOOL
PAKKET - €  7.995,00

KORTING - €  265,00

SWP - BASIC
PAKKET - €  5.995,00

KORTING - €  230,00



Alle prijzen zijn excl. BTW, install. en transportkosten. 
COPYRIGHT ®Street Workout Nederland

parken

10

SWP - DIAMOND
PAKKET - €  28.750,00

KORTING - €  960,00

SWP - PLATINUM
PAKKET - €  14.500,00

KORTING - €  510,00

SWP - FREESTYLE
PAKKET - €  14.950,00

KORTING - €  450,00

SWP - MEGAPARK
PAKKET - €  27.250,00

KORTING - €  875,00

SWP - HEALTHPARK
PAKKET - €  23.250,00

KORTING - €  570,00

SWP - MULTISPORT
PAKKET - €  19.950,00

KORTING - €  700,00



Alle prijzen zijn excl. BTW, install. en transportkosten. 
COPYRIGHT ® Street Workout Nederland

parken

11

SWP - STARTER

PAKKET - €  11.545,00

KORTING - €  1.480,00

SWP - GOLD

PAKKET - €  37.795,00

KORTING - €  5.525,00

SWP - FAMILY

PAKKET - €  39.895,00

KORTING - €  4.635,00

SWP - STANDAARD

PAKKET - €  25.195,00

KORTING - €  2.855,00



Alle prijzen zijn excl. BTW, install. en transportkosten. 
COPYRIGHT ® Street Workout Nederland

parken

12

SWP - SCHOOL

PAKKET - €  27.295,00

KORTING - €  2.252,00

SWP - RUNNER

PAKKET - €  11.545,00

KORTING - €    875,00

SWP - URBAN

PAKKET - €  11.045,00

KORTING - €    975,00

SWP - POWER

PAKKET - €  15.745,00

KORTING - €  1.465,00



sport opleidingen
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CALISTHENICS TRAINER WORDEN?
Calisthenics is booming en bij steeds meer sportscholen staat deze pure krachtsport op het programma. Dat biedt dus 
marktkansen. Ook voor jou als personal trainer, sportschooleigenaar of sportschoolmedewerker. Lesgeven vraagt echter 
om specifieke kennis over de sport en over het menselijk lichaam. En natuurlijk over het lesgeven zelf. Tijdens onze 
opleiding krijg je les van de meest ervaren calisthenics- sporters en -trainers van Nederland.
Street Workout Nederland is officieel partner van de eerste en enige opleider in Nederland die zich volledig richt op 
calisthenics. Je krijgt bij ons dus de best mogelijke opleiding. Onderscheid je ook als gediplomeerd calisthenics-trainer 
bij Street Workout Nederland.

WAT IS CALISTHENICS ?
Calisthenics is een vorm van functionele fitness waarbij je het eigen lichaamsgewicht gebruikt als weerstand. Je hebt 
heel weinig apparatuur nodig; met een rekstang kom je al een heel eind. De investeringen zijn dus laag. Op creatieve en 
sierlijke wijze maak je jouw lichaam sterk en lenig.

OPLEIDING CALISTHENICS-TRAINER A
De opleiding Calisthenics-trainer A stoomt je klaar voor het trainerschap. Het gaat om 5 lesdagen en de afsluitende 
examendag, verspreid over 6 weken. De lessen (die elk 6 à 7 uur duren) vinden plaats in het weekend. De opleiding is 
uitdagend voor iedere cursist, ook als je al calisthenics-kennis hebt.

VOOR WIE?
De opleiding Calisthenics-trainer A is bedoeld voor iedereen die op hoogwaardig niveau calisthenics-lessen wil geven. 
Denk aan fanatieke beoefenaars van deze sport. Aan personal trainers die zich willen onderscheiden. En aan de eige-
naren en medewerkers van sportscholen die op professioneel niveau calisthenics-lessen willen geven en die beschikken 
over een kooi of deze willen aanschaffen.

WAT GA JE LEREN?
Ons handboek ‘Calisthenics-trainer A’ vormt de leidraad voor deze opleiding. Het gaat om een afgewogen mix van the-
orie en praktijk. Van leren en dóen. De lesstof gaat over de sport zelf, maar ook over de biomechanica en de anatomie 
van het menselijk lichaam. Veel aandacht besteden we bovendien aan het lesgeven zelf. Dat stelt specifieke eisen aan 
jou als toekomstig trainer. Want zelf sporten is niet hetzelfde als lesgeven. Een goede voetballer is ook niet automatisch 
een goede coach. Aan het eind van elke les krijg je huiswerkopdrachten mee.



sport opleidingen
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VAN WIE KRIJG JIJ LES?
Je krijgt les van de meest ervaren calisthenics-sporters en -trainers van Nederland. Gezamenlijk hebben we de best 
mogelijke training opgezet. Een betere opleiding vind je niet in Nederland.

TOT SLOT: EXAMEN
Aan het eind van de opleiding nemen we een theorie- en een praktijkexamen af. Het gaat om een erkend diploma waar-
mee jij direct aan de slag kunt.

KOSTEN OPLEIDING EN EXAMEN
De kosten voor de opleiding Calisthenics-trainer A bedragen € 499,- *, dat is inclusief het theorieboek. De examenkosten 
bedragen € 100,-. Heb je het examen met goed gevolg doorstaan? Dan ben je een gediplomeerd calisthenics-trainer. Je 
staat dan bij ons in het register en mag het bijbehorende logo voeren, als bewijs van verworven kennis. Je onderscheidt 
je daarmee zichtbaar van andere sporttrainers in Nederland.

MEER INFORMATIE
Ben je geinteresseerd in de opleiding en wil je graag meer informatie ontvangen hierover? Neem dan contact met ons 
op via de contactgegevens op de achterkant van deze folder.

AANMELDEN
Wil je je graag aanmelden voor de opleiding? Dat kan via de contactpagina van onze website. Vermeld in de aanvraag 
dat je je wilt aanmelden voor de opleiding Calisthenics trainer A en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen. Via 
onderstaande link kom je op de aanmeld pagina. 

http://www.streetworkoutnederland.nl/contact.html

*Goed om te weten: een deel van de kosten kun je terugkrijgen van de belasting.



Wilt u meer informatie over onze producten?
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte.

+31 (0) 6 34367552 | info@streetworkoutnederland.nl | www.streetworkoutnederland.nl
Papendallaan 60 | 6816 VD Arnhem | Kamer 3.23 in het NOC* NSF gebouw |   Street Workout Nederland
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